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Não ha corno conhecer de 
recurso extraordinário Ao funda-
mentado no texto legal que o ad-
mite. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que 3g0 partes 

como roorrente, Manos]. Severino da Silva, e, como recorrida , 

Santa Casa de Miaerioordia: 

1 -  Reclamou Manoel Severino da Silva contra a Santa 

Casa de Misericordia, equiparação de seu aal r10 ao de outro 

profissional que,, naquela empregadora ,exerce funções análogas 

as suas. 

II -  A lê Junta de Conotliaç o e julgamento do Distri-

to Federal, apreciando a z'eolamaç o, decidiu pela improced&icia 

da mesma. 

III -  Inoonlorniado com a decissario, recorreu o rod a-

manto para o Conselho Regional do Trabalho da lft  Região, que, 

por açtrd o de 13 de abril de 1945, resolveu "conhecer do recur-

so para negar-lhe provimento e acolhendo a preliminar de coisa., 

julgada arguida pia recorrida, anular a decisão, consoante o 

dt óosto no art. 836 da Consolidação, determinando, assim, b 

arquivamento 'do proe.ceeao'. 

IV -  dessa decisão, que ora impetra Manos]. Severino 

da silva recurso extraordin rio para este Conselho, com preten-

so apoio no art. 896, ]s tra b, da Consolidação das Li8 do Tra-

balho. 

V -  A Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho mani-

testou-se polo no conbeoimento do recurso, por incabível  na 

eap4oie. 

Isto posto, e, 
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CONSIDERANDO que o recorrente no conse uja demonstrar a 

alegada violação de norma jurídica, que constitui de acordo com  o 

dispositivo legal invocado, requisito essencial paru o cabimento do 

recurso extraordinário; 

ACORDAM 08 membros do Conselho Nacional do Trabalho,, una-

nimemente, em no tomar conhecimento do presente recurso, por falta 

de fundamento legal.  Custas ex—ls . 

Rio de Janeiro, 20 da março de l9!.6 

Geraldo Montedonio  ezerra de genezos 

João Duarte Filho 

Pra aLda nt,e 

Relator 

Procurador 


